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Wanneer 
8 november 2017

Waar  
Archeon  Archeonlaan 1 
2408 ZB  Alphen aan den Rijn
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Wanneer  
8 en 9 november 2017,  

afhankelijk van jouw school 

Waar   

Archeon  Archeonlaan 1 

2408 ZB  Alphen aan den Rijn 

Hoe laat   

Onder schooltijd. Vraag even aan  

je mentor wanneer jullie school erbij is. 

Doen is weten
Later als ik groot ben… tja, wat dan? Best lastig om te kiezen, 

toch? Op Go4it maken we het je wat gemakkelijker. Op vier  

pleinen presenteren zich achttien beroepsrichtingen met  

diverse doe-activiteiten. Altijd al meer willen weten over  

elektrotechniek of ict? Of een hairextension aanbrengen?  

Misschien kook je wel liever een mooi gerecht of meet je  

de bloeddruk van je klasgenoot. Door te doen, kom je  

meer te weten over jezelf en je toekomst. Probeer het maar! 

 

ScholierenKom ook!
Kom je ook naar Go4it! op 8 en 9 november in Archeon? 

De jaarlijkse beroepenmanifestatie is speciaal bestemd voor  

VMBO scholieren. Er zijn verschillende informatiestands,  

die je een goede indruk geven van mogelijke vervolgopleidingen  

en beroepen. Heb jij al duidelijke toekomstplannen of juist  

nog geen enkel idee? Go4it wijst je de weg!

Opening
door wethouder Ed de Leest  
en directeur Archeon



Indeling en routing Go4it! 2017 Archeon

             
Installatietechniek en Elektrotechniek

Bouw en Bouwkunde

Orde en Veiligheid

Welzijn

Georganiseerd door:

VOA, Groene Hart Scholengroep,

mboRijnland, Wellant College.

twitter.com/Go4italphen

www.facebook.com/go4italphen

Sponsors:

           
Administratie

Handel

Uiterlijke verzorging

Laboratorium techniek 

Gezondheidszorg

Horeca

Transport en Logistiek

ICT

Bloem en Design

Dierverzorging

Stedelijk groen

Dagprogramma scholieren  
8 en 9 november

Gezellige pleinen met heel veel leuke activiteiten.  

Maak kennis met wel 20 beroepen en opleidingen.  

Je brengt een bezoek aan deze leuke beroepen- 

manifestatie tijdens een dagdeel op woendag 8 

of donderdag 9 november 2017 Er zijn voor- 

bereidende lessen tijdens de mentoruren op 

school.

Pauze groep

Sport en Bewegen

Mechatronica

Toerisme
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